
Beste MNC'ers, 
 
Zaterdagavond hopen we weer vele MNC'ers te begroeten in het zwembad en in het 
clubhuis. Er staat weer een mooie SuperSaturday voor de boeg. Omdat dames 2 zaterdag in 
Alkmaar speelt tegen DAW 2, is heren 3 dit keer het team dat SuperSaturday compleet 
maakt. 
 

SuperSaturday: Ben jij er ook bij? 
 

 

  



Wat staat je te wachten op SuperSaturday 

• Heren 3 (5e) bijt om 17.15 uur het spits af tegen Arethusa 2 (8e).  Heren 3 is blij als 
stand-in voor dames 2 en de mannen zijn voornemens de 3 punten in Dordt te 
houden. 

• Dames 1 (2e) speelt om 18.15 uur tegen ZVVS (6e). Op papier een eenvoudsige 
wedstrijd, maar de dames uit Vlaardingen wonnen in eigen huis eerder dit seizoen 
met 8-7 van onze dames. Zaterdag wil dames 1 revanche voor het thuispubliek. 

• Heren 1 had zaterdag een goede generale in de bekerwedstrijd tegen HZPC, uitslag 
14-9. Onze mannen spelen in het weekend van 13/14 januari de volgende ronde 
tegen ZV De Zaan. Zaterdag nemen onze jongelingen uit eigen kweek het op tegen 
het nog puntloze ZV Utrecht. 

• Heren 2 (3e) sluit SuperSaturday af tegen koploper Polar Bears 3. De koploper heeft 
slechts 2 verliespunten. Heren 2 zal z'n huid duur verkopen en proberen voor eens 
tunt te zorgen. 

 
 

 

Bal- en avondsponsor 
Zaterdag is Budi bal- en avondsponsor. Bedankt voor jullie steun en het mogelijk maken van deze 
avond. Kijk eens op de website van Budi - lasersnijden en watersnijden: http://www.budi.nl 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.budi.nl%2F&h=ATNiqW_AHbwFDBAqUJlOldpCPlisFTkwzCXY5DDZMW2d6CYKhlSoppNQOnzKDrU5Z3lUbSb8Zd2pPr0LCFWIzOzReaIgNnwlwDS6uknXaJfWRKe09XBJulOxEQ-r91zfQvinjQ_2vCsUhZ6UoUTAQ_nL2yl_yu03yKRt4dPC-h2un_6qpG-kZBY_N5lVVVTA5XJpbTRWVJJtGwQ6YJdmUkYxqXc1GasJd6YH3i6WjUoYApJkEnPWVWIruS9lekCA7JoYlQnuRTJEqWB5k899p8cfb4bXTnQ-i5XYjDfs


Na afloop van SuperSaturday: partytime 

 

 
 

Verzoek van de barcommissie 

Het komt af en toe helaas nog steeds voor dat het clubhuis aan het eind van de avond niet 
schoon wordt achtergelaten. De barcommissie wil alle bardiensten verzoeken om op de 
volgende aandachtspunten te letten: 

• Clubhuis veegschoon achterlaten; 
• In de keuken de frituur uitzetten; 
• Glaswerk afwassen en terugzetten op de bar; 
• De keuken schoonmaken en opruimen; 
• De bar schoonmaken met een schone vaatdoek; 
• Alle lichten uitzetten. 

Als iedereen aan bovenstaande punten denkt, heeft de volgende bardienst geen extra werk. 
Namens de barcommissie alvast bedankt voor jullie medewerking. 
 

  



Uitslagen 

 
 

Programma 

 
 

  



Bad- en bardiensten 

 
 
Met sportieve groet, 
René 
 


